ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
_____44?

_____ 2021 року

№ ^^1

Про затвердження протоколу № 1 від 15.07.2021 місцевої комісії з
питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа
З метою сприяння вирішеньія питань щодо забезпечення житлом дітейсиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які
потребують поліпшення житлових умов, відповідно до пункту 10 Порядку та
умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі Порядок),
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 травня 2021 р. № 615, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1.
Затвердити протокол № 1 від 15.07.2021 засідання місцевої комісії з
питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2021
році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, (що додається).
2. Службі у справах дітей в термін до 22.07.2021 направити до
регіональної комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо
спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних,
підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа протокол від
15.07.2021 № 1.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Юрій БЛЩЦЩ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Володимирецької селищної ради
року №

ПРОТОКОЛ № 1
засідання місцевої комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби
щодо спрямування у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
15 липня 2021 року

смт.Володимирець
приміщення Володимирецької селищної
ради
Засідання розпочалося о 11-00 год.
Засідання закінчилося о 11-35 год.
Присутні сім членів комісії:
Базака І. С., Волочнюк В. А.,
Охримчук І. Ю., Ярмо люк Л. В.,
Марковець О. М., Коцяк Ю. П.,
Десятник М. Є.,
Відсутні три члени комісії:
Ковенько В.В., Тюска Ю.В.,
Христянович Т.А,
Порядок денний:

1. Визначення потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з
урахуванням умов визначених пунктом 5 Порядку, підготовка відповідних
пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 Порядку, і наявної проектної
документації, кількості малих групових будинків та дітей, які перебувають в
них, установлених розмірів відповідних виплат.
2. Формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на
квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його
наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності
(у разі встановлення) та орієнтованої потреби в коштах, необхідних для
придбання житла.

3. Формування та затвердження списків осіб у порядку черговості відповідно
до дати включення в списки громадян, які користуються правом позачергового
отримання житлових приміщень за часом взяття на соціальний квартирний
облік у разі надання соціального житла та віком від 16 до 23 років, від 23 до 35
років, старші 35 років.

1. СЛУХАЛИ:
Волочнюка В.А. заступника голови комісії, про визначення потреби в
субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов
визначених пунктом 5 Порядку, підготовка відповідних пропозицій з
урахуванням пунктів 12 і 14 Порядку, і наявної проектної док}пментації,
кількості малих групових будинків та дітей, які перебувають в них,
установлених розмірів відповідних виплат.
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА - 7
ПРОТИ-О
У ТРИ М -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ-О
1.ВИРІШИЛИ:
Визначити потребу в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з
урахуванням умов визначених пунктом 5 Порядку, підготовка відповідних
пропозицій з урахуванням пунктів 12 і 14 Порядку, у зв’язку з відсутністю
проектної документації та потреби у малих групових будинках, визначено
потребу у придбанні житла для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку.
2.СЛУХАЛИ:
Волочнюка В.А. про формування та затвердження загального списку дітей,
які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по
батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий
облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтованої потреби в коштах,
необхідних для придбання житла.
2. ВИСТУПИЛИ:
Базака ТС. який запропонував сформувати загальний список дітей, які
перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по
батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий
облік, інвалідності (у разі встановлення) станом на 01.07.2021 року та

орієнтованої потреби в коштах, необхідних для придбання житла та направити
до Рівненської державної обласної адміністрації.
Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України
від 20.05,2021 № 119 «Показники опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України» показник опосередкованої вартості спорудження
житла станом на 01.04.2021 визначений для Рівненської області у розмірі
13789 грн. Орієнтовна потреба в субвенції за нормою 31 кв.метра жилої площі
на особу віком від 16 до 23 років становить сума 427459 грн., а віком з 23 до
35 років 299221 грн., загальна ж сума становить 20432533 грн.
ГОЛОСУВАЛИ: З А - 7
ПРОТИ-О
УТРИМ -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О
2.ВИРІІПИЛИ:
Затвердити загальний список дітей, які перебзшають на квартирному
обліку, Із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати
народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі
встановлення) станом на 01.07.2021 року та орієнтованої потреби в коштах,
необхідних для придбання житла в сумі 20432533 грн та направити до
Рівненської державної обласної адміністрації (згідно додатка 1).
3.СЛУХАЛИ:
Волочнюка В.А. про формування та затвердження списків осіб у порядку
черговості відповідно до дати включення в списки громадян, які користуються
правом позачергового отримання житлових приміщень за часом взяття на
соціальний квартирний облік у разі надання соціального житла та віком від 16
до 23 років, від 23 до 35 років, старші 35 років (згідно додатків 2,3,4).
3. ВИСТУПИЛИ:
Охримчук І.Ю. яка зачитала списки осіб у порядку черговості відповідно
до дати включення в списки громадян, які користуються правом позачергового
отримання житлових приміщень за часом взяття на соціальний квартирний
облік у разі надання соціального житла та віком від 16 до 23 років, від 23 до 35
років, старші 35 років (згідно додатків 2,3,4).
ГОЛОСУВАЛИ: З А - 7
ПРОТИ-О
УТРИМ -0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - О

3.ВИРІШИЛИ:
Затвердити списки осіб у порядку черговості відповідно до дати
включення в списки громадян, які користуються правом позачергового
отримання житлових приміщень за часом взяття на соціальний квартирний
облік у разі надання соціального житла та віком від 16 до 23 років, від 23 до 35
років, старші 35 років (згідно додатків 2,3,4).

Заступник голови комісії:
Секретар комісії:
Члени комісії:

